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INFORMATIVO CGUMS 
Um boletim mensal oferecido a você 

EDIÇÃO 5 2021/MAIO 

OPERAÇÃO INDEPENDÊNCIA 

 

  
 

Com alvos em Corumbá e Campo Grande, a Polícia Federal, em parceria com a CGU, deflagrou no dia 12 

de maio a Operação Independência, com objetivo de combater o desvio de recursos públicos na reforma 

da Praça da Independência, na Cidade Branca, que custou R$2milhões, dos quais 80% foram financiados 

pelo PAC Cidades Históricas – IPAHN.  

A Operação teve origem na ação de controle realizada em 2019 pelos servidores Geraldo Oliveira e 

Henrique Weber, com a supervisão do servidor Lilson Saldanha, para atender demanda externa do 

Ministério Público Federal. Visite nossa página na intraCGU  

 

Atividades Iniciadas 

No mês de maio, iniciamos novas tarefas previstas em nosso Plano Operacional 2021: 

    

Unidade e-Aud Descrição Servidor 

PRF #907060 
Avaliação do objeto de auditoria "Prover segurança aos usuários de 

rodovias federais" 
Higa 

Corumbá #959748 
Demanda Externa - SEI 00211.100038/2021-39 - Obra PAC Cidades 

Históricas/IPHAN - Corumbá/MS 
Renato 

 

Resultados e Benefícios  

No mês de maio, a CGU/MS concluiu a seguinte ação de controle: 

 Relatório de Auditoria 885821 UFMS - Avaliação do Sistema Nacional de Reconhecimento e 

Revalidação de Diplomas obtidos no Exterior (2017 - 2020) (#885821), iniciado em 15 de 

outubro de 2020. 

Junto a outras auditorias em Instituições de Ensino Superior no país, o resultado da auditoria realizada pelos servidores 

Lisandra Felix e Geraldo Oliveira na UFMS, e supervisionada pelo servidor Leandro Sá, compõe a análise do sistema 

de Revalidação e Reconhecimento de diplomas estrangeiros no Brasil quanto a eficiência, isonomia e adequação em 

termos de oferta de serviço, e acessibilidade em função de variáveis que não excluam interessados, bem como a sua 

qualidade, integridade e transparência. 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?Host=Teams&lang=%7Blocale%7D&groupId=%7BgroupId%7D&tid=%7Btid%7D&teamsTheme=%7Btheme%7D&upn=%7Bupn%7D&id=_tl4ZiEJfUGEEV8cGN77u5OzWzDzyQlLljtrB09qjYRUN0k4UjE4RldITFJaOFkySk83RjEyNVE0Si4u
https://www.enfoquems.com.br/pf-e-cgu-fazem-operacao-contra-fraude-em-licitacoes-na-capital-e-corumba/
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/intracgu-ms
https://eaud.cgu.gov.br/relatorios/download/977335
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INFORMATIVO CGUMS 

Dicas e Ideias 

 

Amostragem Básica - Aplicação em Auditoria com Práticas em 

Microsoft Excel e ACL  

Auditores vez por outra, sofrem com a concretização de fatos indesejáveis nas empresas 

que prestam seus serviços, o que pode ocorrer de forma recorrente se, em seus trabalhos, 

não forem adotadas boas práticas de análise de dados. Por isso, os constantes esforços 

dos auditores, visando imprimir níveis crescentes de qualidade em suas atividades. As 

técnicas de amostragem estatística, em particular, despertam grande interesse. Elas 

oferecem meios para que a observação de alguns poucos itens de um conjunto de dados 

permita concluir sobre todo ele, com segurança e fundamentação científica, algo muito 

desejado por quem precisa “defender” tecnicamente seus pareceres.  

 

Clipping 

   

 
12.05.21 

Empresários e funcionários públicos são alvos de operação da PF em MS 

contra fraude em licitações 

   

 
12.05.21 PF e CGU investigam corrupção em obra de Corumbá com verba federal 

   

 12.05.21 
Reforma do Jardim da Independência é alvo de operação da Polícia 

Federal em Corumbá 

   

 
12.05.21 

PF deflagra operação para combater desvio de recursos em obra da Praça 

da Independência 

   

 
25.05.21 Prefeitura [de Dourados] participa de projeto para melhorar Gestão Pública 

   

 
27.05.21 

Capital se torna o primeiro município de MS a integrar o programa Time 

Brasil da CGU 

   

 
27.05.21 

Julgamento da Operação Coffee Break inicia em Campo Grande após 5 

anos de ações 

   

 
27.05.21 PNPC será lançado dia primeiro de junho em MS 

 

Aniversariantes do Mês 

 

JUNHO 

 

07 - Nelson 

 

JULHO 

06 – Henrique  18 – Laís 30 – Geraldo 

   

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?Host=Teams&lang=%7Blocale%7D&groupId=%7BgroupId%7D&tid=%7Btid%7D&teamsTheme=%7Btheme%7D&upn=%7Bupn%7D&id=_tl4ZiEJfUGEEV8cGN77u5OzWzDzyQlLljtrB09qjYRUN0k4UjE4RldITFJaOFkySk83RjEyNVE0Si4u
https://www.lcm.com.br/site/#livros/detalhesLivro/amostragem-basica---aplicacao-em-auditoria-com-praticas-em-microsoft-excel-e-acl-2a--edicao---aplicativos-para-calculos-profissionais---e--exercicios-resolvidos.html
https://www.lcm.com.br/site/#livros/detalhesLivro/amostragem-basica---aplicacao-em-auditoria-com-praticas-em-microsoft-excel-e-acl-2a--edicao---aplicativos-para-calculos-profissionais---e--exercicios-resolvidos.html
https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/2021/05/12/empresarios-e-funcionarios-publicos-sao-alvos-de-operacao-da-pf-em-ms-contra-fraude-em-licitacoes.ghtml
https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/2021/05/12/empresarios-e-funcionarios-publicos-sao-alvos-de-operacao-da-pf-em-ms-contra-fraude-em-licitacoes.ghtml
https://midiamax.uol.com.br/sem-categoria2021/pf-e-cgu-deflagram-operacao-independencia-com-cumprimento-de-mandados-em-campo-grande-e-corumba
https://diarionline.com.br/index.php?s=noticia&id=124462
https://diarionline.com.br/index.php?s=noticia&id=124462
https://www.capitaldopantanal.com.br/geral/pf-deflagra-operacao-para-combater-desvio-de-recursos-em-obra-da-praca/541151/
https://www.capitaldopantanal.com.br/geral/pf-deflagra-operacao-para-combater-desvio-de-recursos-em-obra-da-praca/541151/
https://www.enfoquems.com.br/prefeitura-participa-de-projeto-para-melhorar-gestao-publica/
https://www.enfoquems.com.br/capital-se-torna-o-primeiro-municipio-de-ms-a-integrar-o-programa-time-brasil-da-cgu/
https://www.enfoquems.com.br/capital-se-torna-o-primeiro-municipio-de-ms-a-integrar-o-programa-time-brasil-da-cgu/
https://contilnetnoticias.com.br/2021/05/julgamento-da-operacao-coffee-break-inicia-em-campo-grande-apos-5-anos-de-acoes/
https://contilnetnoticias.com.br/2021/05/julgamento-da-operacao-coffee-break-inicia-em-campo-grande-apos-5-anos-de-acoes/
http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/6173/pnpc-sera-lancado-dia-primeiro-de-junho-em-ms
https://www.lcm.com.br/site/#livros/detalhesLivro/amostragem-basica---aplicacao-em-auditoria-com-praticas-em-microsoft-excel-e-acl-2a--edicao---aplicativos-para-calculos-profissionais---e--exercicios-resolvidos.html
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Resumo das Ações 

 

O Informativo CGUMS disponibiliza mensalmente o Painel de Ações PO 2021 com tarefas e 

projetos de trabalho concluídos e em andamento, associando os respectivos servidores à força de 

trabalho despendida em 2021. A intenção é informar e compartilhar o desenvolvimento e o 

cumprimento de nossas ações a todos. 

 
 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?Host=Teams&lang=%7Blocale%7D&groupId=%7BgroupId%7D&tid=%7Btid%7D&teamsTheme=%7Btheme%7D&upn=%7Bupn%7D&id=_tl4ZiEJfUGEEV8cGN77u5OzWzDzyQlLljtrB09qjYRUN0k4UjE4RldITFJaOFkySk83RjEyNVE0Si4u
https://cgugovbr.sharepoint.com/:i:/s/intracgu-ms/Ea9GexlUSQpOtQATINT31CwB3WSTpLLKjL2Tl7iC_MzviQ?e=ZuGtr6
https://cgugovbr.sharepoint.com/:i:/s/intracgu-ms/Ea9GexlUSQpOtQATINT31CwB3WSTpLLKjL2Tl7iC_MzviQ?e=ZuGtr6
https://cgugovbr.sharepoint.com/:i:/s/intracgu-ms/Ea9GexlUSQpOtQATINT31CwB3WSTpLLKjL2Tl7iC_MzviQ?e=ZuGtr6
https://cgugovbr.sharepoint.com/:i:/s/intracgu-ms/EajX0xeo_rhCpZJI2N2PyIABJc1qQaannegFs3Q0fJNRvw?e=qDuzee

